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„Do špatného srdce Duch Svatý nevstupuje.“  

O VÍŘE … 
Kéž by se nám skutečně více třásla země pod nohama, 

když se opakuje letniční zázrak skrze svátost biřmování…!  
Zatím se spíše otřásají vztahy v rodinách, když přijde řeč na biřmování 

a některý z rodičů se pokouší přimět syna či dceru, zrovna na vrcholu 
puberty, aby se přihlásili k přípravě na tuto svátost. První reakce se 
většinou ani nedají citovat a chce to velké diplomatické úsilí, vytrvalost  
i vynalézavost lásky, aby se dotyčný uvolil zajít se aspoň přesvědčit, zda 
by přece jen na té věci nemohlo být i pro něj něco užitečného, byť 
„naprosto nechápe, co by mu asi tak ten farář mohl říkat“…?! 

Že se biřmování slaví nejčastěji ve věku dospívání, má svou logiku, ale 
i svá úskalí. Mladý člověk ještě není deformovaný životními prohrami, 
zatížený kompromisy a rezignovaný z dřívějších zklamání. Ještě se 
neskrývá za otrlé a někdy až cynické „chlapáctví“, ještě je čistý a schopný 
nadchnout se pro vznešenost ideálu. Proto má nejblíže k opravdovému 
vzplanutí pro Krista – a přál bych vám někdy být u toho, když se taková 
proměna (třebas díky přípravě na svátost biřmování) zrovna děje! 

Jenomže také nelze nevidět problém obecné nezralosti, stále více se 
opožďujícího vstupu do dospělosti, duševní i duchovní roztříštěnost  
a nestálost dnešních mladých lidí. Co je za těchto okolností horší? Čekat, 
až je člověk dostatečně zralý, aby byla reálná šance na smysluplnou  
a zodpovědnou přípravu ke svátosti – ovšem riskovat, že se mezitím 
dotyčný úplně víře vzdálí, když se mu nenabídne příležitost udělat si jasno 
v sobě i ve svém vztahu s Bohem, když nebude mít nablízku zkušenějšího 
rádce, když neobjeví možnosti společenství ve víře? Anebo si naopak říci 
teď, anebo nikdy, a pak si zoufat nad tím, jak jde celou přípravu některým 
biřmovancům všechno kolem uší, aniž by to na nich zanechalo sebemenší 
odezvu…? 

Těžko se pohoršovat nad mladými, když úplně stejně jako mnozí z nich 
svátost biřmování nechápou, nepřijali a netouží po ní ani mnozí dávno 
dospělí křesťané. Koneckonců z jejich pohledu jim tato svátost 
v každodenním prožívání víry nijak citelně nechybí. Sice je to formálně 
podmínka kmotrovství při křtu, ale kdo až tak často bývá o kmotrovství 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
25.5. 

Památka sv. Bédy 
Ctihodného, Řehoře 
VII., papeže a sv. 

Magdaleny de Pazzi 

St. Jičín 17:30 
za rodinu Zbořilovu a ochranu 
Panny Marie, po mši svaté 
májová pobožnost 

Úterý 
26.5. 

Památka sv. Filipa 
Neriho, kněze St. Jičín 17:30 

za † Františka Heralta, 
2 manželky, za živou a † rodinu 
Heraltovu a Bezděkovu, májová  

Středa 
27.5. 

Památka  
sv. Augustina  
z Canterbury, 

biskupa 

St. Jičín 17:30 

za živou a † rodinu Jansovu 
a Jamborovu, Boží ochranu 
a Panny Marie pro živou rodinu, 
po mši sv. májová pobožnost,  
modlitební společenství 

Čtvrtek  
28.5. 

Čtvrtek 8. týdne 
v mezidobí 

Bokova 
kaple 16:00 

mimořádná mše svatá za svatého 
otce, církev, na ochranu Panny 
Marie, sv. Michaela s prosbou 
o dar dobrého počasí a úrody 

Bernartice 17:30 
za † Leopolda Biskupa, 
† rodiče z obou stran 
a za Dr. Dušana Cveka 

Pátek 
29.5. 

Pátek 8. týdne v 
mezidobí 

St. Jičín 17:30 

dětská mše sv. za † Antonii 
Slavíkovou k 10.výr.úmrtí, 
† manžela, syna, zetě Jaroslava, 
B.ochranu a P.Marie, májová  

Bernartice 17:30 
za † Františka Haitla k výročí 
úmrtí, 2 manželky, syna a vnuka 

Sobota 
30.5. 

Památka  
sv. Zdislavy 

 
Sobotní památka 

Panny Marie 

Bernartice 7:30 
za novomanžele Matějovy, živou 
rodinu Blaškovu a Matějovu 
s prosbou o Boží ochranu 

St. Jičín 

17:30 
 
 
 

19:00 

za † Jaromíra Kapustu, rodiče, 
bratra, za rodiče Ludmilu a 
Josefa Pavlíkovy, B.požehnání 
a ochranu P.Marie k živ.jubileu 
TICHÁ ADORACE (do 23:00) 

Neděle 
31.5. 

 
SLAVNOST 

NEJSVĚTĚJŠÍ 
TROJICE   

 

St. Jičín  7:45 
za † manžela, 2 † rodiče, 
ochranu Boží a P.Marie pro živé 
rodiny, májová pobožnost 

Bernartice 9:15 
slavná pouť za farníky 
a dobrodince kostela 

St. Lhota 10:00 mše svatá 



požádán – a když navíc mnozí tuší, že vzhledem k obecné situaci nakonec i tak 
„projdou“. Ostatní svátosti lze přijímat i bez biřmování – a nějaké svědectví  
o víře, hlásání evangelia, apoštolát nebo přijetí aktivnější formy života v církvi 
většina průměrných katolíků nikterak neplánuje, oni to rádi přenechají těm 
„schopnějším“. Prostě jim dosavadní stav vyhovuje, jsou, jak tuhle řekl jeden, 
„se svou vírou docela spokojení“. (Škoda, že si nepoloží otázku, zda je stejně 
tak s jejich vírou spokojen i Bůh…?) 

Už bylo kdesi řečeno, že mnoho věřících žije v církvi jako v onom 
příslovečném „mama-hotelu“, což je výraz, kterým byl (snad původně 
v Německu) označen životní styl lidí věkem dávno dospělých, nicméně 
z lenosti, vypočítavosti či jiného lemplovství odmítajících se rozloučit 
s pohodlím rodičovských peřin a začít se konečně starat sám o sebe. 

I nejeden věřící se takto rád nechá „duchovně obsloužit“, když něco 
potřebuje – ale sám ještě nikdy nepřiložil ruku k dílu, nezeptal se po své vlastní 
zodpovědnosti za dílo spásy, dosud nezatoužil zahořet plamenem nadšení 
z Ježíšovy blízkosti, v prožitku skutečného uchvácení jeho láskou. 

Je to asi tak, jako když spolu dva lidé déle žijí v manželství, z něhož už 
(celkem zákonitě) vyprchalo všechno počáteční okouzlení, zamilovanost  
a rozechvění. Jistě od sebe neodejdou, vytvoří si jakýsi „všednodenní“ model 
soužití, jejich vztah i nadále trvá. Ale ať mi netvrdí, že se jim ani na okamžik 
nezasteskne po časech, kdy jeden pro druhého hořel a dýchal! 

Tak i víra může dlouhá léta „fungovat“ – leč postrádá jakoukoliv nakažlivost, 
nejiskří a nevoní, je jakoby sama sebou unavená. 

Určitě je nezbytné, abychom se všichni stali křesťany více letničními. 
Výmluvně je to vidět v kostelích už podle množství lidí účastnících se 
svátečních obřadů. Jak známo, o Vánocích se v kostele objeví téměř každý, 
kdo měl s vírou aspoň něco společného. Méně lidí už slaví celé Velikonoce – a 
o svatodušních svátcích v kostele ani nepoznáte, že ten den je cosi víc než 
„obyčejná“ neděle. 

A přitom jak by vypadala církev, nebýt události seslání Ducha svatého? 
Nebyla by dodnes hloučkem několika nejvěrnějších, avšak bezradných  
a v ústraní se skrývajících učedníků? 

Proto je třeba pozvat do svého nitra Ducha svatého – aby zatřásl 
uvadajícím stromem, nechal opadat vše suché a neplodné. Aby vlil 
novou mízu do žil, aby probudil k radosti a dal zakusit rozechvění 
z Ježíšovy blízkosti. Neboli aby se z křesťana, kterého až dosud 
nesla setrvačnost a zvyk, stal skutečný Ježíšův učedník: Člověk, 

který ví, že Boha nadevše miluje, také ví proč – a dokonce touží s tímto svým 
osobním štěstím seznámit každého, kdo je ochoten naslouchat. 
 

/ z knihy ŠEPTÁNO DO VRBY povzdechy a zbožná přání, autor P.Petr Vrbacký, nakl. Cesta 2012/ 

/P.Lubor Dobeš, Brno-Zábrdovice/ 

Různá oznámení 
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na 
duchovní obnovu na téma „Těm, které miloval, projevil svou lásku až do 
krajnosti.“ (J 13,1), která má přímou souvislost s vyhlášenou přípravou na 
eucharistické kongresy v roce 2015. Duchovní obnova se uskuteční ve dnech 
6.-7. června 2015. Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. v bazilice 
Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu (vede S.Siarda L.Trochtová). 
Zakončení v neděli ve 13:00h. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit 
do 1.6.2015:e-mail: info@premonstratky.cz. www.premonstratky.cz/centrum 
 
NOC KOSTELŮ se letos bude konat v pátek 29. května 2015. V našem okolí 
můžete navštívit chrámy např. v Bartošovicích, Bílovci, Fulneku, Kopřivnici, 
v Novém Jičíně (kostel Nejsvětější Trojice+sborový dům Českobratrské církve 
evangelické), v Příboře (kostel Narození Panny Marie), ve Veřovicích, ve 
Štramberku, evangelický kostel v Suchdole n./Odrou, aj. Podrobné informace  
o programu jednotlivých míst naleznete na www.nockostelu.cz. 


